COBO GARDEN

Plaatsingsvoorschriften

Rubber tegel
Ondergrond:
Voor een stabiele verwerking zorgt u best voor een vlakke ondergrond.
Beton, betontegels, hout of bitumen zijn degelijke ondergronden.
Het aanbrengen van de tegels op een gestabiliseerde zandondergrond wordt afgeraden.
De waterdoorlatendheid van de rubbertegel kan ervoor zorgen dat de ondergrond uitspoelt en eventueel verzakt.
Afwatering:
De rubbertegels zijn waterdoorlatend waardoor het van belang is dat de ondergrond
voldoende afwatert. Water tast de levensduur van het rubber niet aan. Bij verlijming
van de tegels mag de afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen dient in de richting
van de afwatering of afvoergoot uitgevoerd te worden.
Gereedschap:
Voor het op maat maken van de tegels gebruikt u het best een handzaag met grove
tand, een decoupeerzaag met grove tand op langzaam toerental, een Stanley of soortgelijk mes. Om mooie rechte randen te bekomen maakt u gebruik van een rechte lat of
liniaal. Het natmaken van het mes zorgt voor een vlottere versnijding.
Gebruik nooit een slijptol, afkortzaag of zaagtafel.
Plaatsing van de tegels:
•
De tegels worden het best geplaatst bij temperaturen tussen 8°C en 22°C.
Te lage temperaturen zijn niet gunstig voor verlijming, bij te hoge temperaturen zetten de tegels uit. Elke rubbertegel heeft een uitzettingsmaximum
van 2%.
Start met het goed uitmeten van de van het oppervlak, niet te strak zodat
de tegels kunnen krimpen en uitzetten door weersinvloeden.
Bij koude weersomstandigheden kan de rubbertegel op maat geplaatst
worden. Bij warme temperaturen plaatst u de tegels best onder spanning.
Tegels met het formaat 50x50 worden best in halfsteensverband geplaatst
en verlijmd.
De rubber tegels worden onderling met de naden aan elkaar verlijmd. De
ribben onderaan worden om de twee ribben verlijmd op de ondergrond. Deze
verlijming dient in de richting van de goot of met de afwatering mee uitgevoerd te worden.
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Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens,
aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het
recht hun kenmerken ten allentijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging.

Plaatsingsvoorschriften

Rubber tegel
Onderhoud:
De tegels zijn makkelijk in onderhoud :
•
Stofzuigen of vegen
•
Schrobzuigmachine of boen poetsmachine
•
Hoge drukreiniger (zonder vuilfreeskop)
•
Handschoonmaak producten (harde borstel en sop)
Let op : schoonmaakmiddelen zijn toegestaan mits het geen bijtende middelen zijn.
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